
KÍNAI GUMIFA
- EUCOMMIA ULMOIDES

Helyszín: Megyeház tér
A kínai gyógynövény terápiában használatos 
gumifa termőhelye Kína. Hazájában vadon 
már veszélyeztetett faj, ezért sokhelyütt 

termesztik. Gyógyászati célokra a fa kérgét 
használják, már az I. századból származnak 
kínai írásos emlékek gyógynövényként való 

használatáról.

TENGERPARTI
MAMUTFENYŐ

(SEQUOIA
SEMPERVIRENS)

Helyszín: Batthyány u. 15.
Becsült magassága: 25 m

Országos ritkaság, hiszen a nevéből is 
adódóan nem a kontinentális éghajlatot 

kedvelő fajta, mely Észak-Kalifornia óceán-
parti övezetéből származik. Mégis annyira 

megkedvelte az itteni mikroklímát,
hogy 25 méter magasságúra nőtt.

TISZAFA
(TAXUS BACCATA)

Helyszín: Kórház u. - Mártírok u. 
kereszteződése

Becsült életkora: 120 -130 év
Becsült magassága: 8 m

Talán a legendás Veszprém � 
Alsóörs vasútvonal építésének 
előkészületei zajlottak éppen, 

amikor a ma is csodálatos tiszafa 
gyökeret eresztett a város sziklás 
talajában. Mire az első szerelvény 
1908-ban végighaladt a síneken, 

már 11 éves ifjú fácska volt.

TISZAFA
(TAXUS

BACCATA)

Helyszín: Dózsa György u. 4.
Becsült életkora: 200 év
Becsült magassága: 10 m
Kevesen tudják, hogy a 

feltételezhetően középkori alapokon 
álló Tűztorony földrengésben 

megrongálódott. Új jáépítése, késő-
barokk felmagasítása, körerkélye 
körülbelül akkor készült el, amikor 

ezt a tiszafát gondos kezek 
elültették.

NÖVÉNYRITKASÁGOK NYOMÁBAN

TÖRPE SZIL
(ULMUS

ELEGANTISSIMA
‘JACQUELINE HILLIER’)

Helyszín: Gizella udvar (pergola)
Veszprém díszfáinak elegáns képviselői az az 
öt törpe szil, melyek városi környezetben élő 
és már védettséget élvező növényi egyedek. A 
törpe szil szin te egyedenként változó formájú 
cserje vagy kis fa, mely sűrű lombozatáról az 
első pillanatban felismerhető. Méretei széles 

határok között változnak, törzsre oltva 
kis fának nevelhető, ugyanakkor bonsai is 

előállítható belőle. Ma gyarországi viszonylatban 
a Budakeszi és Zirci Arborétumból is ismert. 
Veszprémi telepítése Strenner József városi 

főkertész nevéhez kapcsolódik.

FEKETE FENYŐ ÉS 
KISLEVELŰ HÁRS

Helyszín: Kossuth utcai rézsű
Becsült magasságuk: 16 m

A Kossuth utca mai jellegzetes 
utcaképe a második világháború 

után alakult ki. A bombázások nem 
kímélték az épületeket, így sajnos 

csak az egyik oldali házsor maradt 
épségben. A házsorral szemben lévő 
rézsűn található fekete fenyő és 

kislevelű hárs hősies túlélői ennek az 
időszaknak.

BATTHYÁ
NY UTCA
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 SZELFIZZ A KEDVENC FÁDDAL és küldd el fotódat a blog@vkszrt.hu e-mail címre!
A legötletesebb fotósokat ajándékcsomaggal jutalmazzuk és képeiket feltöltjük

a VKSZ Zrt. facebook oldalára.


